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Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 

 

Mi az otthonfelújítási támogatás?  

Az a szülő, aki gyermeket vár, vagy legalább egy gyermeket nevel, legfeljebb egy alkalommal 

támogatást igényelhet lakásának felújítására. Házastársak, élettársak együtt igényelhetik.  

 

Mire lehet felhasználni?  

A Kormányrendelet pontosan felsorolja, hogy milyen munkálatokra lehet az otthonfelújítási 

támogatást igényelni:  

 víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve 

külső hálózatának kiépítése vagy cseréje, 

 fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen 

helyiséggel, 

 fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 

energiaforrások alkalmazását is, 

 az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a 

lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, 

 külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági 

rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása, 

 tető cseréje, felújítása, szigetelése, 

 égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, 

 klímaberendezés beépítése, cseréje, 

 napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, 

 belső tér felújítása, ideértve 

o a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat 

készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, 

o a galériaépítést, 

o a belső lépcső kialakítását és cseréjét, 

o a szaniterek beépítését vagy cseréjét, 

o a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, 

o a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy 

felújítását, 

o a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét, 

 a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás 

céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, 

 kerítés építése, 

 gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, 

 terasz, loggia, erkély, előtető építése, 

 térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje, 

 télikert kialakítása, 

 akadálymentesítési munka; 

 alapozási szerkezet megerősítése, 

 beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, 

 használati melegvízrendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 

ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, 

 szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 

valamint 
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 szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés 

vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje. 

 

Mikor igényelhető az otthonfelújítási támogatás?  

Az otthonfelújítási támogatás már akkor igényelhető, ha a gyermek még meg sem született, de 

a magzat már 12 hetes elmúlt. Illetve ha a szülők már nem élnek, akkor a kiskorú gyermek 

gyámja is kérheti a támogatást.  

Ezen túl az a szülő, örökbefogadó szülő kérheti, akinek a gyermeke még nem múlt el 25 éves. 

Abban az esetben, ha a gyermek megváltozott munkaképességű személynek számít, erre 

tekintettel 25 éves kora után is igényelhető az otthonfelújítási támogatás.  

 

Ki számít megváltozott munkaképességű személynek?  

- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota 

legfeljebb 50%-os mértékű, vagy  

- akinek a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján 

egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy  

- aki 2008. január 1-jét megelőzően kiállított, hatályos szakvélemény szerint a 

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy 

- aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy  

- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy  

- aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában 

részesül, vagy  

- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő 

személynek minősül 

 

Mennyi a támogatás mértéke?  

Az állam a felújítási munkálatok költségének 50%-át, de legfeljebb 3 000 000 forintot 

finanszíroz. 

 

Mikortól és meddig igényelhető?  

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését 

követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.  

 

Hova kell a kérelmet benyújtani? 

A kérelem benyújtható 

- személyesen a kormányablaknál,  

- postai úton,  

- a Magyar Államkincstár elektronikus felületén.  

 

A kérelem formanyomtatványa letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-

nyomtatvanyai 

 

 

Ha bővebb információt szeretnél kapni, vagy ha bizonytalan vagy, hogy igényelheted-e az 

otthonfelújítási támogatást, illetve ha további kérdésed van, keresd meg kérdéseddel a 

SINOSZ jogsegélyszolgálatát a jogsegelyszolgalat@sinosz.hu e-mail címen.  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai
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